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Eens marinier, altijd marinier
Barry en Michiel kwamen in 1995 op voor de opleiding 
tot officier van de mariniers. Na de opleiding startten zij 
hun carrière bij de operationele eenheden in Doorn. Barry 
grotendeels bij de para- en patria getrainde eenheden van 
het toenmalige Eerste Mariniersbataljon. Na onder meer 
een inzet in Bosnië en een jaar op Curaçao verliet hij na 
jaren trouwe dienst als S-1 van het bataljon het Korps. 
Michiel werd uitgezonden naar Irak en vervolgde zijn 
carrière na plaatsing op Aruba bij de Bijzondere Bijstands-
eenheid (BBE, tegenwoordig UIM). Hij doorliep daar meer-
dere functies en verliet na ruim 12 jaar als Opvolgend 
Commandant BBE de baas. Ondanks hun drukke levens 
en verschillende carrières verloren de twee elkaar en het 
Korps nooit uit het oog.

Het idee
Onder het genot van een biertje, hoe kan het ook anders, 
ontstond eind vorig jaar bij Barry en Michiel het idee om 
iets terug te geven aan hun geliefde Korps. Hoe geweldig 
zou het zijn om samen te werken aan een cadeau voor 
het aanstaande jubileum? Michiel speelde al langer met 
het idee om zelf bier te brouwen en dus was al snel dui-
delijk wat het zou moeten worden: Een speciaal voor het 

Korps gebrouwen bier! En het moest zoveel mogelijk een 
Rotterdams product worden; Rotterdam en de mariniers 
hebben tenslotte een innige band. Dit jaar is het ook 75 
jaar geleden dat de ‘Zwarte Duivels’, zoals de mariniers 
toen werden genoemd, de Maasbruggen verdedigden. 
‘Niet voor niets dat de 350e verjaardag in de Maasstad 
wordt gevierd’, aldus Michiel. Als Stadsmarinier is hij al 
enige jaren werkzaam in Rotterdam en weet hij met hoe-
veel respect de Rotterdammer naar het Korps Mariniers 
kijkt. Een stad die ook heel graag iets terug wil geven aan 
‘zijn’ mariniers dus. 

Brouwerij Noordt
Het laatste zetje om het idee daadwerkelijk uit te voeren, 
kregen de twee mannen toen bleek dat in 2015 een nieu-
we oer-Rotterdamse brouwer zijn deuren ging openen. 
Brouwerij Noordt, gevestigd in de oude brandweerkazer-
ne aan de Zaagmolenkade, neemt het brouwen van 1665 
voor haar rekening. Op de vraag of meesterbrouwer Peter 
Rouwen een speciaal bier voor de mariniers wilde samen-
stellen antwoordde hij meteen positief. Peter: ‘Ik voel me 
vereerd en trots om een mooi bier te mogen brouwen 
voor de mannen die zo heldhaftig vochten voor het be-

Barry Scheurwater en Michiel van der Pols350 jaar Korps Mariniers

Het Korps Mariniers bestaat 350 jaar. Dat wordt dit jaar gevierd. Reden voor oud-
mariniers Barry Scheurwater en Michiel van der Pols om een speciaal Rotterdams elite 
bier te laten brouwen: Bier 1665. Een prachtig idee dat eind 2014 ontstond en nu op het 
punt staat realiteit te worden. 

Bier 1665: 
van mariniers voor mariniers

en voor iedereen die het Korps een warm hart toedraagt!

Barry en Michiel in 

actieve dienst in 

2007.
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Voorverkoop
Het ontwikkelen en ‘uitrollen’ van het speciale bier is een 
prijzige aangelegenheid. ‘We zijn eind april een soort 
crowdfundingsactie gestart. Een online voorverkoop, 
waarbij iedereen één of meer pakketten kan bestellen. 
Met de inkomsten die zo gegenereerd worden, kunnen 
we Brouwerij Noordt hopelijk snel de opdracht geven om 
de eerste ketel te brouwen.’ 

De introductie
Op 3 september staat de officiële introductie van het bier 
gepland. Bij de start van de Wereldhavendagen in Rot-
terdam wordt het eerste vat geslagen. Dat gebeurt op het 
terrein van Brouwerij Noordt, zodat alle genodigden kun-
nen zien waar het bier precies is gebrouwen.

Dutch Marine Rowing Challenge (DMRC)
Er is een andere belangrijke reden waarom het biertje er 
moet komen. ‘We ondersteunen met ieder verkocht pak-
ket de mannen van de Dutch Marine Rowing Challenge’, 
licht Barry toe. ‘Hoe meer pakketten we verkopen, hoe 
hoger het bedrag dat we kunnen doneren. Met dat geld 
ondersteunt DMRC mariniers die in de problemen zijn, 
bijvoorbeeld door een missie die ze hebben gedaan.’ Een 
logische stap voor Michiel. ‘Als marinier ben je gewend 
voor elkaar te zorgen. Altijd en overal op de wereld.’ Het 
is voor Marcel Jongmans, bij het project betrokken als 
communicatie-expert, een van de redenen waarom dit 
voor hem een bijzonder project is. ‘De onderlinge betrok-
kenheid bij elkaar en het Korps is enorm groot. Voor een 
marinier misschien de normaalste zaak van de wereld, 
maar voor een buitenstaander als ik inspirerend en mooi 
om te zien.’

Wilt u meer weten of de avonturen van het team 
bier 1665 volgen? Ga dan naar 
www.bier1665.nl of volg de heren op: 
www.facebook.com/1665elite

houd van mijn geliefde stad.’ Speciaal voor de verjaardag 
van het Korps maakt hij een India Pale Lager. Een bier dat 
is afgeleid van de India Pale Ale, dat in de 17e eeuw al 
speciaal voor Britse zeelieden werd gebrouwen. 

Het bier
Rouwen stelt, op basis van de verhalen van de twee mari-
niers, een uniek biertje samen. ‘Het bier moest voor echte 
mannen zijn’, zo geven Michiel en Barry aan. ‘Maar wel 
een bier waarbij je het niet bij eentje laat.’ Een India Pale 
Ale heeft een aardige hoeveelheid hop in zich. Dat was in 
de 17e eeuw nodig om het bier onbedorven aan de ande-
re kant van de wereld te krijgen. Het bier kende ook een 
hoger alcoholpercentage. ‘Daar heb ik als brouwer nu net 
een kleine aanpassing gedaan’, zo vertelt de Rotterdam-
mer. ‘De hoeveelheid alcohol is iets lager dan bij een India 
Pale Ale. En dus is het meer een India Pale Lager. Een bier 
met een bite, een mooie afdronk en licht genoeg om er 
met je maten meer dan één te drinken.’ 

Het pakket 1665
Vervolgens is hard gewerkt aan de uitvoering. Met enige 
trots vertelt Barry dat op de fles de Tocht naar Chatham, 
het eerste wapenfeit van het Korps, op de voorzijde 
pronkt. ‘Ook het Korpsembleem en de wapenspreuk Qua 
Patet Orbis kunnen natuurlijk niet ontbreken.’ Op de ach-
terkant maakt een eerbetoon aan de oprichter van het 
Korps Mariniers, admiraal Michiel de Ruyter, het geheel af.
Ook de fles is bijzonder. De Belgische kroonfles heeft niet 
de standaard 0,33 liter afmeting, maar is 0,75 liter. Barry: 
‘De fles wordt geleverd in een houten kistje. Het kistje 
wordt door ons zelf gemerkt met een zelf ontworpen 
brandmerk ‘1665’. Het pakket wordt afgemaakt met twee 
unieke glazen met daarop ook het logo van 1665. 

Er wordt een beperkt aantal van dit soort pakketten sa-
mengesteld. ‘We maken een gelimiteerde set van precies 
1665 pakketten die we verkopen op naam’, aldus Barry. 
‘Iedereen heeft dus zijn eigen pakket met uniek genummer-
de fles en bijbehorende glazen. Als de 1665 pakketten zijn 
verkocht, dan houdt het op.’ De cadeaupakketten ter ere 
van het 350-jarig bestaan zijn daarna niet meer te koop.

Bij bestelling van een pakket via www.bier1665.nl/store maakt u 
als lezer van het Marineblad kans op 1 van de 3 gratis pakketten!

Beantwoord de volgende vraag:
•  Welke oorlogsbuit maakte de Nederlandse marine na de Tocht 

naar Chatham in 1667?

Mail uw antwoord en uw volledige naam en adresgegevens,  
uiterlijk 15 juli 2015 naar marineblad@kvmo.nl en maak kans op 
een gratis pakket!

De KVMO verloot uit de goede inzendingen 3 winnaars. Zij ontvangen per e-mail 

bericht. Over de uitslag van de actie kan niet worden gecorrespondeerd.

•  Lezersactie!  •  Lezersactie!  •  Lezersactie!  •  Lezersactie!  •


